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Seu Impacto no
Planeta é
Positivo ou
Negativo?



Quando se fala em Meio Ambiente e sua
preservação tendemos a pensar em
reciclagem de resíduos sólidos; cuidado
com poluição de rios e mares; diminuição
do uso de plásticos; consumo consciente
de água e energia. 
No entanto, existem atitudes pessoais ao
nosso alcance diariamente, que geram
um Impacto Positivo no Planeta. 
Como por exemplo a alimentação! 
 
Você sabia que para produzir 1kg de
carne bovina são necessários 5 mil litros
de água? Além de cuidar a torneira aberta
para lavar louça ou escovar os dentes, se
diminuíssemos nosso consumo diário de
produtos de origem animal, certamente
deixaremos uma pegada ecológica
positiva;  para o nosso planeta; para as
pessoas; e para os animais. 
Ou seja, para o Meio Ambiente que
estamos todos inseridos. 
 



Mas como começar? 
Há um projeto mundial que se chama Segunda-feira sem Carne,
você já ouviu falar? 
Pode parecer pouco, mas deixar de consumir produtos de origem
animal por um dia equivalem em menos 14kg de CO2 emitidos na
atmosfera e você estará poupando 3.400L de água potável. 
Se você gosta muito destes alimentos: carnes, lacticínios e
derivados, você pode começar eliminando estes produtos apenas
de uma refeição do seu dia e posteriormente de um dia da
semana. 
Com certeza pequenas escolhas contribuem para o equilíbrio e
harmonia do planeta, além de poupar recursos hídricos, elétricos,
de saneamento, combustíveis fósseis, emissão de gases do efeito
estufa, desmatamento da Amazônia para produção de grãos para
alimentar o gado de corte, emissão de dejetos animais em rios e
mares, etc.
Se você se interessou, abaixo segue link de acesso para a página
da Sociedade Vegetariana Brasileira, com informações sobre o
Projeto Mundial Segunda-feira sem Carne:
 
https://www.svb.org.br/pages/segundasemcarne/#:~:text=A%2
0Campanha%20Segunda%20Sem%20Carne,menos%20uma%20
vez%20por%20semana
 
Se você deseja conhecer mais e se informar sobre o assunto,
segue outro link sobre veganismo, dicas de filmes, receitas, 
notícias e outros:
 
https://www.sejavegano.com.br/#maisinformacoes
 
https://www.palestravegana.com.br/
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